Pannonia Klub, z.s.
Kosmonautů 153, 405 02 Děčín
IČO : 26533090, DIČ: CZ26533090
e-mail : pannonia@pannoniaklub.cz, www.pannoniaklub.cz,
číslo klubu 1081

STANOVY
Pannonia Klub, z.s.

I.
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Název spolku: Pannonia Klub, z.s. (dále jen „Klub“ nebo „spolek“)
Sídlo spolku: Kosmonautů 153, 405 02 Děčín 27
IČ spolku: 26533090
Pannonia Klub, z.s. / dále jen Klub / je dobrovolným, společenským, nezávislým,
zájmovým a nepolitickým spolkem chovatelů, majitelů a příznivců maďarských a
rumunských pasteveckých plemen psů.

5. Maďarskými pasteveckými plemeny psů / dále jen psi – psa / se rozumí :
a) Puli – standard FCI č.55
b) Pumi – standard FCI č.56
c) Mudi – standard FCI č.238
d) Komondor –standard FCI č. 53
e) Kuvasz – standard FCI č. 54
Rumunskými pasteveckými plemeny psů / dále jen psi – psa / se rozumí :
a) Ciobanesc Romanesc Mioritic (Romanian Mioritic Shepherd Dog)
- standard FCI č.349;
b) Ciobanesc Romanesc Carpatin (Romanian Carpathian Shepherd Dog)
- standard FCI č.350;
c) Ciobanesc Romanesc de Bucovina (Southeastern European Shepard)
– standard FCI č. 357;
d) Ciobanesc Romanesc Corb (Romanian Raven Shepherd Dog)
6. Součástí těchto stanov je formou přílohy Etický kodex Klubu.
II.
Účel spolku
1. Účelem Klubu je vytvářet všestranné podmínky pro rozvoj chovu všech plemen dle bodu
I.2 těchto stanov.
2. Klub vede své členy a mládež k pozitivnímu vztahu ke zvířatům, k péči o ně a dobrým
vztahům přírodě vůbec.
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3. Klub zabezpečuje a organizuje plemenitbu uvedených plemen ve smyslu znalostí
genetických zákonů podle mezinárodních standardů Mezinárodní kynologické federace /
dále jen FCI / - a to z hlediska zdraví, povahy a exteriéru. Tyto vlastnosti budou
sledovány zejména :
a) zlepšováním plemenné hodnoty chovných zvířat;
b) odbornou výchovou a vzděláváním chovatelů školeními, přednáškami, výstavami,
odbornými články v Klubovém zpravodaji apod.;
c) zajišťováním odborné přípravy a růstu rozhodčích exteriéru pro tato plemena;
d) v rámci organizovaných Klubem chovných svodů, bonitací, speciálních a klubových
výstav;
e) v rámci organizovaných Klubem kynologických sportovních a nevýstavních akcí;
f) kontrolou vrhů a odchovů, ,ustájením, výživou a péči o zvířata;
4. Klub spolupracuje s ostatními kynologickými organizacemi a zejména pak
s chovatelskými kluby maďarských a rumunských pasteveckých plemen psů na celém
světě zastřešených FCI.
5. Působení politických stran nebo prosazování jejich programu a koncepcí v rámci Klubu
je nepřípustné.
6. Klub zejména v místě svého působení vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci
s městskými, obecními úřady, podniky, jinými organizacemi, podnikateli a jednotlivci.
7. Klub má charakter nepolitické, spolkové organizace, která se zdržuje jakýchkoli
politických ambicí a praktik politického boje. Nicméně považuje za své právo podílet se
aktivně na veřejném životě a to nejen v místě svého sídla.
III.
Vznik členství
1.

Členem Klubu může být jakákoliv osoba starší 18 let bez ohledu na společenské
postavení nebo náboženské vyznání, která projeví aktivní zájem a podáním přihlášky
vysloví souhlas s posláním a úkoly Klubu, zaváže se dodržovat Stanovy a směrnice
Klubu a o jejímž přijetí rozhodl příslušný orgán dle těchto stanov.

2.

Členství v klubu se dělí na:
a) řádné členství (neboli řádný člen)
b) členství – rodinný příslušník (neboli člen – rodinný příslušník)
Ustanovení těchto Stanov, jež upravují práva a povinnosti „členů“ klubu se dotýkají jak
řádných členů, tak členů – rodinný příslušník, není-li v ustanovení Stanov výslovně
řečeno, že se vztahují jen na ten který druh členství.
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3.
4.

O přijetí za člena rozhoduje výbor Klubu.
Žadatel o členství podá písemnou přihlášku, kterou zašle cestou doporučeného dopisu na
sídlo Klubu.

5.

Před projednáním žádosti o členství v Klubu je žadatel povinen zaplatit zápisné a
členský příspěvek na kalendářní rok.

6.

Občanům mladším 18 let podepisují žádost o členství výhradně rodiče nebo zákonní
zástupci.

7.

Výbor Klubu žádost o členství projedná do 30 pracovních dnů a rozhodne usnesením
nadpoloviční většinou členů výbor Klubu o přijetí či ne. Do 15 pracovních dnů obdrží
zájemce o členství v Klubu v písemné podobě cestou doporučeného dopisu usnesení
výboru Klubu. V případě nepřijetí za člena Klubu je povinností Klubu do 10 pracovních
dnů od přijetí zamítavého usnesení o žádosti vrátit členský příspěvek a zápisné žadateli o
členství.

8.

Výbor Klubu nesmí za člena Klubu přijmout žadatele o členství, který prokazatelně:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

V minulosti závažným způsobem porušoval stanovy Klubu a Směrnice Klubu;
Porušoval normy a předpisy FCI, ČKS;
ČMKU a ČMKJ, případně jiných kynologických organizací;
Na kynologických akcích všech typů se choval nepřístojně;
Hrubě, nebo nezodpovědně zacházel se psy. Je překupníkem psů;
Choval se v rozporu s Etickým kodexem Klubu, nebo platnou státní legislativou;
Falšoval nebo zneužíval průkazů původu, či jiných listin;
Podváděl na kynologických akcích.

9.

Člen – rodinný příslušník je osoba, která podala žádost o členství v Klubu dle shora
uvedených ustanovení Stanov, splňuje podmínky pro přijetí za člena, je rodinným
příslušníkem již stávajícího člena Klubu a výbor klubu rozhodl o přijetí této osoby jako
člena – rodinného příslušníka. Pokud je členem Klubu rodinný příslušník řádného člena
(tzv. člen – rodinný příslušník), neplatí další členský příspěvek v plné výši, ale členský
příspěvek v nižší výší, a to ve výši schválené usnesením valné hromady. Tento nižší
členský příspěvek však nesmí být menší, než 10% plného členského příspěvku. Za
rodinného příslušníka se považuje :
a) Manželka, manžel
b) Syn, dcera
c) Otec, matka
d) Vnuk, vnučka
e) Osoba žijící trvale ve společné domácnosti s řádným členem Klubu.
f) Druh, družka
g) Spolumajitel psa
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IV.
Zánik členství, přerušení členství.
1. Členství zaniká :
a) písemným prohlášením člena Klubu o jeho vystoupení z Klubu doručené k rukám
předsedy výboru Klubu s uvedením data ukončení členství; toto datum ukončení
členství nesmí předcházet datu doručení dle věty před středníkem. Předchází-li, pak se
za datum ukončení členství považuje datum doručení prohlášení o vystoupení
předsedovy výboru;
b) nezaplacením členského příspěvku do příslušného data stanoveným usnesením valné
hromady,
c) vyloučením člena z Klubu pro opakované neplnění povinností nebo pro zvlášť
závažné provinění neslučitelné s členstvím v Klubu;
d) zánikem Klubu,
e) úmrtím člena Klubu.
2. Členství nezaniká, pokud člen požádá písemně výbor Klubu o přerušení členství v Klubu.
Žádající člen nesmí mít žádné dluhy vůči Klubu. V písemné žádosti uvede dobu, na
kterou bude žádat přerušení členství. Výbor klubu žádost projedná a písemně vyrozumí
člena o svém rozhodnutí.
3. O vyloučení člena z Klubu rozhoduje výbor Klubu. Návrh na vyloučení člena může podat
kterýkoliv člen s tím, že v návrhu uvede okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.
Výbor zašle sdělení o návrhu vyloučení dotčenému členu včetně skutečností uvedených
jako důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, má právo žádat o případné
vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu, a to ve lhůtě určené výborem (tato
nesmí být kratší 10ti dnů) od doručení sdělení o návrhu vyloučení dotčenému členu. Po
uplynutí této lhůty o návrhu na vyloučení rozhodne valná hromada. Rozhodnutí o
vyloučení se doručí vyloučenému členu. Dotčený člen může do 15ti dnů od doručení
rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení
přezkoumala valná hromada. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, zejména
odporuje-li vyloučení zákonu nebo Stanovám. Vyloučený člen má právo domáhat se
rozhodnutí o neplatnosti vyloučení dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Pro nezaplacení členských příspěvků členství zanikne, nezaplatí-li člen příspěvek ani
v náhradní stanovené lhůtě 15ti dnů; členství končí marným uplynutím této lhůty.
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V.
Práva a povinnosti členů.
1. Základní práva členů Klubu :
a)

účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností kynologického, tělovýchovného,
kulturního a společenského života v rámci Klubu jako celku a to za podmínek těchto
stanov ,
b) účastnit se všech akcí, školení, seminářů, tréninků a soustředění, které podle povahy
svého zaměření umožňují výchovné působení, odborný a výkonnostní růst a podílet se na
všech výhodách, které z členství vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů Klubu, vznášet
dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou
odpověď, související s jejich činností v rámci Klubu,
d) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů Klubu,
e) účastnit se jednání orgánů Klubu, jedná – li se o jeho činnost či chování,
f) volit a být volen do všech orgánů v rámci Klubu.
2. Základní povinnosti člena Klubu :
a) dodržovat Stanovy Klubu, řády, směrnice, etický kodex Klubu;
b) hájit a prosazovat zájmy Klubu, které jsou definované těmito stanovami, řády, etickým
kodexem, směrnicemi a usneseními valných hromad,
c) svědomitě plnit úkoly, vyplývající z vnitřních nebo přijatých směrnic a z přijatých
usnesení ( rozhodnutí orgánů Klubu ),
d) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování jednoty Klubu, dodržovat kázeň,
zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy
Klubu,
e) iniciativně se podílet na rozvoji činnosti Klubu a řádně a svědomitě vykonávat přijaté
funkce v orgánech Klubu,
f) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Klubu k zabezpečení jeho činnosti a
všemožně usilovat o jeho dobré jméno,
g) řádně a včas uhradit členské příspěvek,
h) informovat vedení Klubu do 30 dnů o všech změnách, které souvisejí s členstvím Klubu,
i) poskytnout požadované informace výboru Klubu a revizorovi Klubu.
j) informovat výbor Klubu o chovatelských aktivitách, zejména pak vyžádat si stanovisko
Klubu k připuštění v souladu se Zápisním řádem ČMKU, Zápisním řádem Klubu,
Bonitačním řádem Klubu a Řádem na ochranu zvířat při chovu psů ČMKU;
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k) s podáním přihlášky souhlasí se zpracováváním osobních údajů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb.

VI.
Členské příspěvky, klubové poplatky.
1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena Klubu jako celku, pro
něhož představují nedílnou součást finančních příjmů.
2. Výši členských příspěvků navrhuje výbor Klubu a schvaluje valné hromada. Výše
členských příspěvků jsou závazné pro všechny členy Klubu.
3. Každý člen Klubu je povinen zaplatit členský příspěvek dle platného usnesení valné
hromady v požadovaném termínu.
4. Vybírání členských příspěvků zajišťuje zpravidla pověřený člen výboru - hospodář Klubu.
5. Výbor Klubu navrhuje valné hromadě souhrn Klubových poplatků pro členy Klubu a
v rámci zajištění servisu pro nečleny Klubu rovněž poplatky pro ně, které jsou zpravidla
vyšší než pro členy Klubu. Pravidla a typy Klubových poplatků, jakož i částky pro členy a
nečleny určuje valná hromada Klubu.
6. Hospodář výboru Klubu vede přehled o stavu a evidenci placení členských příspěvků a
Klubových poplatků.
7. Za využívání majetku Klubu nejsou stanoveny žádné poplatky.
8. Zápisné je jednorázový poplatek, který je splatný spolu s přihláškou a je navržen výborem
Klubu schváleným valnou hromadou Klubu.
9. Výbor Klubu může poskytnout slevu až do výše 75% z členského příspěvku, pokud se
člen Klubu ujal plemene psa, jehož chov zastřešuje Klub, z útulku, od osoby, která se
z jakéhokoliv důvodu nemůže o jedince starat nebo ze zanedbaných podmínek.
V takovém případě výbor informuje valnou hromadu Klubu.
10. Klubová korespondence, systém členských příspěvků, zápisného, klubových poplatků a
způsob platby je řešen samostatnou směrnicí Klubu.
VII.
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Disciplinární opatření.
1. Za porušení stanov Klubu, jakož i za porušení řádů, Etického kodexu Klubu a směrnic
FCI, ČMKU a Klubu, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve
výkonu práv a povinností nebo ve výkonu funkce, za provinění, související s účastí ve
svazových soutěžích nebo na akcích Klubu mohou být jednotlivcům i kolektivům jako
výchovný prostředek ukládány disciplinární tresty.
2. V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty :
a)
b)
c)
d)

důtka;
pozastavení členství v Klubu;
zákaz výkonu funkce;
vyloučení z Klubu.

3. Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho disciplinární
provinění a takový orgán má povinnost mu umožnit jeho účast a je povinen objektivně a
spravedlivě rozhodovat.
4. Disciplinární opatření projednává výbor Klubu a ten předkládá návrh řešení
s odůvodněním formou usnesení valné hromadě Klubu, která rozhoduje.
5.

Každý doporučený dopis nebo písemná upomínku zaslaná výborem Klubu se považuje
za doručenou i tehdy, pokud tuto upomínky vyzvedne rodinný příslušník nebo se
upomínka vrátí jako nevyzvednutá. Bez zaplacení dlužných částek Klubu nelze nikomu
vydávat krycí listy a všechny ostatní písemnosti související s činností Klubu.
VIII.
Orgány Klubu

1. Orgány Klubu jsou:
a)
b)
c)

valná hromada;
výbor;
revizor.

2. Valná hromada
Nejvyšším orgánem Klubu je valná hromada, kterou tvoří všichni členové Klubu. Valnou
hromadu svolává výbor Klubu nejméně jedenkrát do roka. Pokud o její svolání požádá
předseda, výbor Klubu nebo 2/3 členů Klubu, musí být svolána předsedou nebo výborem
Klubu nejpozději do 60ti dnů od takového podnětu ke svolání.
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3. Do působnosti valné hromady patří:
a) rozhodnutí o zániku Klubu,
b) rozhodnutí o názvu a symbolice Klubu, jakož i o sídlu Klubu a jejich změně,
c) stanovit hlavní zaměření činnosti a koncepci Klubu,
d) schvalovat, rušit nebo měnit stanovy, řády a směrnice Klubu,
e) schvalovat dokumenty nebo je měnit, které v období mezi dvěma valnými hromadami
přijal výbor Klubu a jsou nezbytně nutné k chodu Klubu,
f) stanovit počet členů výboru Klubu a jeho funkční složení, vždy však musí mít
předsedu, místopředsedu a hlavní poradce chovu pro jednotlivá plemena,
g) volí a odvolává výbor Klubu,
h) volí a odvolávat revizora Klubu,
i) schvalovat a projednávat výroční zprávu, zprávy hlavních poradců chovu, stav
rozpočtu, hospodaření a majetku, uzávěrku hospodaření a zprávu revizora Klubu
j) v řízení rozhodnout o disciplinárních opatřeních vůči členovi Klubu
k) rozhodnout o zrušení, zániku Klubu včetně stanovení zásad a způsobu majetkového
vypořádání,
l) schvaluje návrh rozpočtu na příslušný rok,
m) schvaluje výši zápisného,
n) schvaluje výši členských příspěvků,
o) schvaluje další dokumenty Klubu.
4. Výbor
Výbor Klubu koordinuje a zajišťuje činnost Klubu mezi zasedáními valné hromady. Při
své činnosti se řídí stanovami, usneseními valné hromady Klubu, rozpočtem a schváleným
plánem činnosti a v souladu s nimi přijímá příslušná opatření. V čele výboru Klubu stojí
předseda, který výbor Klubu zpravidla svolává 4 x za rok, přičemž odpovídá za
organizaci práce výboru Klubu. Pokud je nutné, zejména před výstavami nebo z jiného
vážného důvodu, může předseda svolat výbor i mimořádně. Z každého jednání výboru
Klubu je zpracován písemný záznam. Písemný záznam zpracovává místopředseda Klubu.
5. Výbor Klubu je volen na dobu 5 let. Výbor je nejméně tříčlenný, nejvýše sedmičlenný. O
jeho počtu rozhoduje valná hromada.
6. Výbor Klubu je zpravidla složen z předsedy, místopředsedy, členů výboru a hlavních
poradců chovu pro jednotlivá plemena. Hlavní poradce chovu může zastřešovat více
plemen. Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu členové výboru, kdy výbor má
právo též jednotlivé členy výboru ze zvolených funkcí odvolat.
7. Každý člen výboru má při hlasování jeden hlas. Je-li počet členů výboru sudý, má
předseda výboru 2 hlasy. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy
výboru.
8. Součásti výboru Klubu nemusí být hospodář. Lze využít k externí spolupráci, smluvně.
Smluvní podmínky projedná výbor Klubu a zašle k připomínkám revizorovi Klubu.
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9. Výbor Klub je statutárním orgánem Klubu.
10. Jménem výboru jedná samostatně předseda nebo místopředseda, popřípadě další
písemně pověřený člen výboru Klubu.
11. Ve věcech ekonomických jedná samostatně také hospodář nebo jiný pověřený člen výboru
Klubu na základě plné moci. Jedná se zejména o komunikaci s finančními úřady a
institucemi / peněžní ústavy/ .
12. Výbor Klubu plní tyto úkoly :
a) zastupuje Klub navenek se všemi subjekty,
b) svolává valnou hromadu Klubu,
c) zpracovává návrhy plánů činnosti a rozpočtu na příští rok včetně zprávy o jejich plnění
d) formou usnesení nadpoloviční většiny členů výboru Klubu předkládá valné hromadě
Klubu změny stanov, směrnic a řádů Klubu k projednání.
e) organizuje plnění plánů činnosti v příslušném roce a plní další úkoly, které vyplývají
z usnesení valné hromady Klubu,
f) zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin,
g) organizuje odborné kurzy, školení, semináře, výstavy, bonitace, svody, případně
soustředění a tréninky v ČR a v zahraničí, zajišťuje vydávání metodických a
propagačních materiálů a tiskovin pro potřeby Klubu,
h) navrhuje valné hromadě Klubu výši členského ročního příspěvku,
i) navrhuje valné hromadě výši zápisného,
j) navrhuje valné hromadě výši ostatních poplatků,
k) kooptuje za uvolněné členy jiné osoby, avšak nejvýše do jedné třetiny celkového
počtu řádně zvolených členů výboru Klubu – kooptaci musí schválit nejbližší valná
hromada Klubu,
l) přijímá rozpočtové provizorium na nejbližší tři měsíce v případě, že valná hromada
Klubu nepřijme rozhodnutí o rozpočtu,
m) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními kynologickými organizacemi i
jinými organizacemi, podniky i jednotlivci,
n) schvaluje cestovní náhrady, dotace a jiné v souvislosti s kynologickou činností Klubu
o) vysílá na služební cestu,
p) schvaluje další dokumenty Klubu v rámci jednání výboru Klubu – např. plná moc,
q) deleguje rozhodčí exteriéru na bonitaci a na speciální a Klubové výstavy
r) doporučuje rozhodčí exteriéru na národní a mezinárodní výstavy
s) projednává s organizací, která zastupuje FCI, veškeré záležitosti týkající se plemen
zastřešených klubem;
13. Příslušné řády a směrnice zpracovává výbor Klubu a schvaluje valná hromada Klubu.
14. Hlavní poradci chovu jednotlivých plemen jsou členy Klubu (byli-li řádně přijati) a
výboru Klubu (byli-li za členy výboru řádně zvoleni valnou hromadou) a mají potřebné
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kynologické zkušenosti a znalosti z platného standartu konkrétního plemene, jakož i
základní znalosti genetiky, veterinární péče, výcviku, fyziologie, anatomie v rozsahu
příslušného plemene.

15. Revizor
Revizor Klubu provádí kontrolu veškeré činnosti Klubu včetně hospodaření. Odpovídá
pouze valné hromadě Klubu a na ostatních orgánech je nezávislý. Revizor je voleným
orgánem Klubu na dobu 5 let.
16. Do působnosti revizora Klubu patří zejména :
a) nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů Klubu a kontrolovat tam
obsažené údaje,
b) vyžadovat potřebná vysvětlení a z nich provést zápis,
c) projednávat stížnosti členů,
d) předkládat kontrolní zprávu výboru Klubu a informovat valnou hromadu Klubu o své
činnosti a závěrech,
e) kontroly jsou zpravidla prováděny 2 x ročně, lze je však provádět i namátkou,
f) ověřuje podklady o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady členských
příspěvků.
17. Kontrola účetnictví může být provedena při konání valné hromady, v případě potřeby
kdykoliv po dohodě s hospodářem max. do 15 pracovních dnů od písemného oznámení
formou doporučené pošty, v místě bydliště hospodáře.
18. Každý je povinen na vyžádání revizora poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné
vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je mají ve své
dispozici nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely úspěšného výsledku
kontroly. Jestliže člen neposkytne součinnost, vystavuje se kárnému řízení.
19. Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny funkcionáře výboru Klubu, pracovníky Klubu
i na členy Klubu pro všechny případy, vyplývající z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí
nebo přijímat finanční nebo jiná plnění.
20. Revizor nesmí nemůže být současně členem výboru Klubu.
IX.
Ustanovení o volbách a hlasování
1. Do orgánu Klubu může být zvolen jen člen Klubu.
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2. Volba do všech orgánů Klubu se provádí tajným hlasováním, pokud valná hromada Klubu
nerozhodne jinak.
3. Volební období činí 5 let, pokud valná hromada Klubu nerozhodne jinak.
4. Všechny orgány Klubu rozhodují usnesením.
5. K platnosti usnesení je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů nebo
zástupců (na základě předložené písemné plné moci).
6.

K platnosti usnesení o rozpuštění nebo sloučení Klubu je potřeba dvou třetin hlasů
přítomných členů nebo zástupců na valné hromadě Klubu

7. Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům , které
je zvolily.
8. Ze zasedání takového orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu nebo alespoň
záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu a jeho závěry.
9.

V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu,
musí příslušný orgán rozhodnout alespoň o pověření jednoho ze svých členů prozatímním
výkonem funkce předsedajícího.

10. Valná hromada Klubu si schvaluje vlastní jednací řád.
11. Valná hromada Klubu je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů
Klubu. Není-li tato podmínka splněna, je valná hromada Klubu schopná usnášet se pouze
o věcech uvedených v předem stanoveném programu, jestliže místo, čas a program
jednání valné hromady Klubu byly oznámeny všem členům 15 dní předem.
12. Zasedání valné hromady se svolává pozvánkou zaslanou členům Klubu e-mailem, popř.
poštou, není-li e-mail znám, nejméně 15dnů před konáním valné hromady. Z pozvánky
musí být zřejmé místo, čas a pořad (program) valné hromady. Výbor Klubu zajistí
vyhotovení zápisu z valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Každý člen Klubu
může nahlédnout do zápisu valné hromady na internetových stránkách Klubu.
13. Právo hlasovat má každý člen, který zaplatil členský příspěvek na daný kalendářní rok , tj.
řádný člena a člen – rodinný příslušník.
14. Rozhodování per rollam
Členové orgánů Klubu mohou rozhodovat mimo zasedání orgánu Klubu s využitím
technických prostředků, tzv. per rollam. V případě rozhodování per rollam zašle osoba,
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která je jinak oprávněna svolat orgán Klubu, všem členům orgánu Klubu na jimi udanou
e-mailovou adresu (není-li udána, pak písemně poštou na adresu bydliště):
a) písemný návrh usnesení a jeho odůvodnění,
b) podklady pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny,
c) údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu Klubu vyjádřit,
d) adresu, kam má být zasláno vyjádření člena orgánu Klubu.
Nedoručí-li člen orgánu Klubu ve lhůtě podle písm. c) výše svůj písemný souhlas, platí, že
s návrhem nesouhlasí.
Orgán Klubu oznámí členům orgánu Klubu v písemné formě výsledek hlasování, a pokud
bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Rozhodnutí se přijímá
většinou hlasů všech členů orgánu Klubu, ledaže Stanovy pro ten který druh rozhodnutí
vyžadují vyšší počet hlasů.

X.
Jmění, právní postavení a zásady hospodaření Klubu
1. Jmění Klubu tvoří věci, pohledávky, práva a jiné, penězi ocenitelné hodnoty a závazky.
2. Je-li pro právní úkon Českým právním řádem předepsaná písemná forma ( smlouvy všeho
druhu, všech právních odvětví ), pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje podpis
předsedy nebo místopředsedy, popř. písemně pověřeného člen výboru Klubu (viz čl.
VIII/10 Stanov).
3. Před uzavřením pracovních smluv nebo dohod, konaných mimo pracovní poměr
s figuranty, instruktory a cvičiteli, je nutný předchozí souhlas výboru
Klubu.
V neodkladném případě postačí souhlas předsedy Klubu.
4. Přijímání pracovníků do pracovního poměru podléhá zásadně schválení výborem Klubu.
Postupuje se dle platných právních norem.
5. Zdrojem majetku Klubu jsou :
a) členské příspěvky členů Klubu,
b) poplatky od nečlenů Klubu za servis pro nečleny Klubu
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
d) příspěvky, podpory, dary a dotace od jiných osob a subjektů
( právnických nebo fyzických )
e) dary a dědictví
f) příspěvky – dotace kynologických organizací
g) jiné příjmy ( např. výnosy z vkladů a cenných papírů )
h) poplatky z povinných svodů a bonitací
i) zisk z výstav
j) zápisné nových členů, aj.
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6. Klub vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem – zákon č.
563/1991 Sb. o účetnictví.
7. Pro zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je
výbor Klubu oprávněn zřídit pouze jedno stále pokladní místo ( pokladna Klubu ) a jeden
běžný účet u Českého peněžitého ústavu.
8. Pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor Klubu
závazné obecně právní předpisy.
9. Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmů svých členů uzavírá
výbor Klubu příslušné pojistné smlouvy – zejména pojištění movitého majetku, pokladní
hotovosti, úrazové pojištění pro případ odpovědnosti za škodu
XI.
Servis pro nečleny chovatelského klubu.
1. Pro chov plemen psů zastřešených Klubem není podmínkou být členem Klubu.
2. Klub umožňuje chov plemen zastřešených Klubem prostřednictvím Klubu.
3. Chov je umožněn prostřednictvím Smlouvy o chovatelském servisu mezi Klubem a
chovatelem. Základním předpokladem spolupráce s nečlenem Klubu je dodržování
legislativních norem pro chov psů FCI, ČMKU, Klub a Etického kodexu Klubu, který je
součástí těchto stanov.
XII.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Klub byl založen na základě schválení valnou hromadou Klubu dne 22.5.2001 a byl
zaregistrovaný Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. května 2001 pod č.j. VS/11/47175/OS-R ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o právu shromažďovacím a spolčovacím
a v souladu s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je považován za spolek.
Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
5194.
2. Jakékoliv změny a doplňky stanov Klubu spadají do výlučné pravomoci valné hromady
Klubu.
3. Pannonia Klub je přímým nástupcem Chovatelského klubu maďarských pasteveckých
plemen České republiky.
4. Tyto stanovy včetně přílohy č. 1 Etického kodexu projednala a schválila valná hromada
Klubu dne 9. dubna 2016.
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Ověřený podpis předsedy:

…………………………………………..
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Příloha č.1 ke stanovám Pannonia Klubu, z.s. :
ETICKÝ KODEX
K naplnění cílů Pannonia Klubu, z.s. / dále jen Klubu / vznikl tento Etický kodex klubu.
1.
Poslání a cíle Klubu uvedené ve stanovách, řádech a usneseních orgánů Klubu
by měl každý člen Klubu přijmout za vlastní a měl by se snažit je co nejlépe
naplňovat.
2.
Není přípustné znevažování či pomlouvání členů Klubu kdekoliv a jakoukoliv
formou včetně elektronické – např. diskusní fóra, blogy. Může vést k disciplinárnímu
řízení, případně ukončení členství.
3.

Chov je veden v souladu s řády, předpisy a směrnicemi FCI, ČMKU a Klubu.

4.
Chování ke zvířatům nesmí být v rozporu se zákonem o veterinární péči a
zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
5.
Chovatel by měl vést záznamy o štěňatech a informovat o nich poradce chovu
bez zatajování či omezování. Nedostatečné sebrání informací vede k dezorientaci
vedení chovu v Klubu.
6.
Cílem jakéhokoliv spojení dvou chovných jedinců má být zlepšování nebo
udržení úrovně chovu v souladu se standardem a podporou specifických vlastností
plemen chovaných Klubem.
7.

Majitel psa či feny nesmí vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu.

8.
Ve všech tiskovinách a při vystupování na veřejnosti by měl majitel o svém
psu uvádět jen pravdivé údaje.
9.
Majitelům feny a krycího psa je doporučeno, při každém zamýšleném krytí
potvrdit podmínky vzájemnou písemnou dohodou, zvláště otázku finančních závazků.
10. Při prodeji štěňat by měl chovatel a nový majitel štěněte uzavřít smlouvu, která
by měla předejít případným pozdějším problémům.
11. Pokud dojde k situaci, která ve smlouvě o krytí nebo ve smlouvě o prodeji
štěněte nebyla podchycena, je věcí obou účastníků smlouvy se s ní vzájemně čestně
vypořádat.
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12. Je nepřípustné prodávat nebo darovat psa do komerčních prodejen,
překupníkům nebo laboratořím. Navíc by prodávající měl odmítnout prodej neetickým
chovatelům nebo osobám, jejichž záměry jsou neznámé nebo podezřelé.
13.
Jestliže bude u jedince nebo u jeho potomků zjištěna genetická vada
(například CEA, PRA, DKK pozitivní, epilepsie, kryptorchismus, a podobně), je tuto
skutečnost chovatel povinen nahlásit příslušnému poradci chovu. Chovatel nebo
majitel krycího psa, by měl respektovat rozhodnutí poradce chovu o nedoporučení
krytí či odchovu zvířetem, které prokazatelně přenáší dědičné defekty. Jakékoliv
pozměňování, ukrývání, nebo ničení informací (dokumentů) je zakázáno.
14. Klub podporuje zveřejňování informací o chovu a dění kolem nich, pokud je v
souladu s autorskými právy.
15. Majitel se zavazuje, že pokud svého psa či fenu nebude moci z vážných
důvodů dále vlastnit, pokusí se jim sám, případně s pomocí klubu či chovatele, najít
nový domov.
16. Majitel bude řádně platit poplatky, vyplývající z vlastnění a chovu psů, a to
nejen Klubu, ale i například úřadům státní správy. Majitel zajistí, aby jeho psi byli
řádně evidováni.
17. Jednání a rozhodování členů výboru Klubu a revizora Klubu nesmí vést
k vlastnímu prospěchu.
18. Je v zájmu každého člena klubu řídit se stanovami a řády FCI, ČMKU a
Klubu a odlišit se tak od komerčních množitelů. Vést chov plemen zastřešujících
Klubem v jejich prospěch.

Ověřený podpis předsedy:

…………………………………………..
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